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Antagande av detaljplan för bostäder vid Lilla Danska 
Vägen samt ändring av detaljplan för delar av stadsdelarna  
Bö och Lunden  
 

Förslag till beslut 

I byggnadsnämnden 

Anta detaljplan för bostäder vid Lilla Danska Vägen samt ändring av detaljplan för 

delar av stadsdelarna Bö och Lunden, upprättad den 25 augusti 2020 och reviderad 

den 15 december 2020.  

Sammanfattning 

Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet till en komplettering med cirka 40 lägenheter i 

tre flerbostadshus vid Lilla Danska Vägen i Bö. Husen är 5-6 våningsplan mot gatan, 

inklusive vindsvåning. Planområdet utgörs till största del av två villafastigheter. 

Nybyggnationen är tänkt att utgöra en länk mellan villabebyggelsen längs Lilla Danska 

Vägen och flerbostadshusen längre norrut längs Danska Vägen. Bebyggelsen ska an-

passas i sin utformning både till de villor som finns i direkt anslutning söderut på Lilla 

Danska Vägen och till byggnaden Skogshyddan norr om planområdet.  

Syftet med ändring av detaljplan för delar av stadsdelarna Bö och Lunden är att upphäva 

gällande bestämmelser om fastighetsindelning. Detta för att möjliggöra en 

fastighetsreglering som stämmer överens med detaljplanen. 

Inkomna yttranden under granskningen berör i huvudsak exploateringsgrad och påverkan 

på befintlig bebyggelsemiljö, samt trafiksituationen på Lilla Danska Vägen. Kontoret har 

bedömt att planen efter revidering kan antas. Revideringen innebär att byggrätten för det 

norra huset minskas med en meter i västlig riktning.   

Kontoret bedömer att förslaget är tillräckligt väl anpassat vad gäller skala och karaktär till 

bebyggelsen längs Lilla Danska Vägen. Bestämmelser som syftar till att anpassa den 

planerade bebyggelsen till befintlig bebyggelsemiljö finns i planen. Vare sig dagens eller 

framtida trafiksiffror innebär en sådan belastning på Lilla Danska Vägen att staden 

bedömer att den behöver byggas om. Trafiktillskottet från de föreslagna bostäderna 

kommer att utgöra en relativt liten ökning. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Planarbetet kan utföras inom kontorets budget. Planavtal har tecknats med intressent.  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-11-20 

Byggnadsnämnden 2020-12-15 

Diarienummer 0643/14 

 

Handläggare 

Ulrika Lindahl 

Telefon: 031-368 18 87 

E-post: ulrika.lindahl@sbk.goteborg.se  
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Fastighetskontoret bedömer projektets ekonomi som godkänd. Planförslaget innebär inga 

kostnader och inga inkomster för fastighetsnämnden. 

Planområdet omfattar till största del privatägd mark, kvartersmark, som ska kompletteras 

med en liten del kommunalägd mark. En smal remsa längs befintlig gata som utgör 

allmän platsmark ska överföras till kommunen.  

Exploatören står för samtliga kostnader i planen: all erforderlig fastighetsbildning, 

utbyggnation av kvartersmark, flytt av ledningar/elskåp, med mera.  

Marken som ska bli allmän platsmark gata nyttjas redan som gata idag, vilket innebär att 

övriga kommunala förvaltningar inte har några utförande- eller ökade driftskostnader 

inom planområdet.  

Kretslopp och vattennämnden får inkomster från anläggningsavgifter och brukningstaxa 

samt kostnader för ränta och avskrivningar. I övrigt får kommunen inga utgifter till följd 

av planen.  

Bedömning ur ekologisk dimension 

Kommunens miljömål Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, och Bara naturlig 

försurning påverkas positivt då planering för bostäder inom mellanstaden med god 

tillgång till kollektivtrafik och cykelstråk kan minska antalet resor med fordon med ej 

förnyelsebar energi, vilket innebär mindre utsläpp av försurande ämnen och kvävedioxid. 

Förtätningen innebär att delvis redan exploaterad mark utnyttjas vilket är yteffektivt och 

resurseffektivt för samhällets gemensamma investeringar och tillgångar. Miljömålet Ett 

rikt växt- och djurliv påverkas negativt, eftersom detaljplanens genomförande innebär att 

flera träd huggs ned. Miljömålet Levande sjöar och vattendrag påverkas negativt 

eftersom utsläppen av vissa näringsämnen ökar något vid detaljplanens genomförande. 

Av samma orsak påverkas miljömålet Ingen övergödning negativt, samtidigt som det kan 

påverkas positivt av att fler människor får möjlighet att bo centralt med tillgång till 

cykelstråk och kollektivtrafik. Övriga lokala miljömål påverkas varken positivt eller 

negativt, eller berörs inte alls. 

Planområdet är delvis bevuxet med lövträd och tallar, varav en stor del kommer att 

behöva tas ned på grund av den planerade byggnationen. Träden i planområdet har vissa 

naturvärden, speciellt ett större bokträd, men inte så pass stora att det bedöms hindra 

planläggning. Befintliga grönytor inom planområdet utgörs av trädgårdar inom planlagd 

kvartersmark, avsedd att användas för bostäder. Naturvärdena inom planområdet bedöms 

inte vara så stora att befintlig vegetation inom privat kvartersmark särskilt ska regleras 

med planbestämmelser. Av samma anledningar bedöms inte heller kompensations-

åtgärder som aktuellt. Planområdets växtlighet bidrar idag till reglerande ekosystem-

tjänster som bullerreduktion och vattenrening. Ytorna är inte offentligt tillgängliga, och 

bidrar inte till några kulturella ekosystemtjänster förutom till intrycket av lummig 

grönska längs med Lilla Danska Vägen. Förgårdsmarken framför planförslagets hus ska 

innehålla en viss andel planteringar, för att åtminstone delvis bevara det gröna intrycket 

som dagens växtlighet bidrar med. 

Det aktuella planområdet bedöms klara miljökvalitetsnormerna för luft både i nuläget och 

för beräknade framtidsscenarion. Planens påverkan på luftkvalitén i området förväntas bli 

marginell och inte bidra till överskridandet av någon miljökvalitetsnorm. I ett längre 
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 perspektiv kan förtätning i ett läge med god tillgång till kollektivtrafik innebära ett 

mindre behov av fossildrivna resor, vilket kan bidra till att förbättra luftmiljön i 

Göteborg. 

Utsläppen av kväve och fosfor ökar något med planens genomförande, men med 

föreslagna dagvattenlösningar håller sig dessa samt övriga utsläpp under 

miljöförvaltningens riktvärden. 

Bedömning ur social dimension 

Platsen bedöms vara väl lämpad för en förtätning med bostäder och ha goda 

förutsättningar för ett fungerande vardagsliv både för de tillkommande bostäderna samt 

fortsatt för andra som bor och rör sig i området. Goda förutsättningar finns för att de 

tillkommande bostäderna ska nå upp till de krav som finns på luft- och ljudmiljö, och det 

finns en närhet till kollektivtrafik och målpunkter av olika slag. 

Den föreslagna bebyggelsen innebär att området får fler lägenheter som uppfyller dagens 

krav på tillgänglighet vad gäller exempelvis bostadens mått och tillgång till hiss. 

Närheten till kollektivtrafik gör planområdet tillgängligt även för den som inte har eller 

kan ta sig hit med bil. Den föreslagna bebyggelsen gör att det kan upplevas som tryggare 

att röra sig längs Lilla Danska Vägen kvälls- och nattetid, och bidrar till att förlänga det 

stadsmässiga stråket längs med Danska Vägen.  

Barnkonventionen blir svensk lag från och med 2020. Barns bästa har bedömts och 

beaktats vid framtagande av planförslaget, som en del i den inventering och 

konsekvensbeskrivning kring sociala aspekter som har gjorts. Den föreslagna 

byggnationen ökar skuggningen på en del av skolgården som gränsar till planområdet. 

Sänkningen av planförslagets norra hus efter samrådet minskar denna skuggning något. 

Skyddsåtgärder för transporter och byggnation under planens genomförande ska beakta 

närhet till skola och busshållplatser. Det råder brist på platser i förskola/skola i 

stadsdelen. Stadsbyggnadskontoret har samrått med lokalsekretariatet, som i detta 

planarbete har gjort bedömningen att planen innehåller så få bostäder att den i sig inte 

genererar något behov av förskola som måste tas omhand inom planområdet. Behovet 

som genereras av detaljplanen är inte heller så stort att lokalsekretariatet ser att det skulle 

ge en större påverkan på behovet av kommunal service. De hänvisar också till att det 

finns andra pågående planer som kommer kunna ta om hand om den ökning som denna 

plan medför. 

Bilagor 

Planhandlingar 

1. Plankarta med bestämmelser samt illustrationsritning och grundkarta  

2. Planbeskrivning  

Övriga handlingar 

3. Samrådsredogörelse  

4. Granskningsutlåtande  

5. Fastighetsförteckning  

6. Byggnadsnämndens tidigare fattade beslut  
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 Ärendet  

Granskning av planförslaget för bostäder vid Lilla Danska Vägen samt ändring av 

detaljplan för delar av stadsdelarna Bö och Lunden har genomförts under september 

2020.  

Efter revidering kan planen nu antas.  

Beskrivning av ärendet 

Planförslaget 

Planområdet är ungefär 0,3 hektar stort och beläget vid Lilla Danska Vägen, cirka två 

kilometer öster om Göteborgs centrum. Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet till en 

komplettering med cirka 40 lägenheter vid Lilla Danska Vägen. Planförslaget innebär att 

en befintlig villa rivs eller flyttas och ger plats för tre flerbostadshus. Byggnadernas höjd 

är 5-6 våningsplan inklusive vindsvåning mot Lilla Danska Vägen. 

Den viktigaste gestaltnings- och stadsbyggnadsprincipen i förslaget är att nybyggnationen 

ska utgöra en länk mellan villabebyggelsen längs Lilla Danska Vägen och 

flerbostadshusen längre norrut längs Danska Vägen. Bebyggelsen ska anpassas i sin 

utformning både till de villor som finns i direkt anslutning söderut på Lilla Danska Vägen 

och till byggnaden Skogshyddan norr om planområdet.  

Planförslaget innebär också att underliggande tomtindelningsbestämmelser upphävs. För 

att den nya fastigheten för flerbostadshus ska få en lämplig utformning och för att säkra 

planens genomförbarhet innehåller planen en ny fastighetsindelningsbestämmelse.    

Förslaget överensstämmer med Översiktsplan för Göteborg, antagen av 

kommunfullmäktige 2009-02-26.  

Gällande detaljplan akt II–2973 vann laga kraft år 1960 och anger fristående bostadshus, 

med byggnadsarea max 150 kvadratmeter i ett plan. Genomförandetiden har gått ut.  

För planområdet och området som berörs av planändringen gäller även tomtindelning akt 

III–5551, från 1964. Denna gäller som planbestämmelse i ovan nämnda detaljplan II–

2973, samt i detaljplanen II–2242, som ändras så att tomtindelningen upphör att gälla i 

sin helhet.  

Planavtal har tecknats med intressent.  

Övrigt material i ärendet går att läsa på www.goteborg.se/planochbyggprojekt   

Bakgrund och förändringar efter granskning 

Byggnadsnämnden beslutade 2020-08-25 att låta granska detaljplan för bostäder vid Lilla 

Danska Vägen samt ändring av detaljplan för delar av stadsdelarna Bö och Lunden. 

Granskning har hållits under tiden 2020-09-09 – 2020-09-30. Förslaget till detaljplan har 

under granskningstiden funnits tillgängligt på kommunens webbplats samt varit utställt på 

Stadsbyggnadskontoret, Köpmangatan 20.  

Ett granskningsutlåtande har tagits fram.  

Efter granskningen har plankartan reviderats. Revideringen innebär att byggrätten för det 

norra av de tre föreslagna husen har minskats med en meter mot väster. Det görs också 

smärre rättelser och tillägg i planbeskrivningen. 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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 Ärendets handläggning 

Detaljplanen upprättas enligt PBL (2010:900, SFS 2014:900). Planen bedöms vara av den 

karaktären att den ska hanteras med standard planförfarande och antas av 

Byggnadsnämnden. 

Byggnadsnämnden har tidigare beslutat: 

2015-09-29 i samband med att beslut om positivt planbesked togs 2015-09-29 

beslutade byggnadsnämnden även att meddela sökanden att detaljplanen 

avsågs starta senast år 2017. 

2019-10-22     att genomföra samråd om detaljplanen. 

2020-08-25     att låta granska detaljplanen. 

Miljöpåverkan 

Kontoret har genomfört en undersökning enligt Miljöbalken 6 kap 6 §. Kontoret finner att 

detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En 

redogörelse för vad som talar för och emot betydande miljöpåverkan finns i 

planbeskrivningen på sid. 42.  Detaljplanen ska inte miljöbedömas.  

Stadsbyggnadskontorets bedömning 

Viktiga frågor under planarbetet har varit den nya bebyggelsens skala och placering i 

förhållande till befintlig bebyggelse och till Lilla Danska Vägen. I planen föreslås flera 

bestämmelser som syftar till anpassning till omkringliggande bebyggelse samt till Lilla 

Danska Vägens gatukaraktär. De allmänna intressena av att bland annat genom denna 

detaljplan sörja för kommunens bostadsförsörjning prioriteras framför de enskilda 

intressen som påverkas av denna förtätning. Inom staden finns en övergripande 

målsättning att tillgodose ett stort behov av nya bostäder. Efter samrådet minskades 

höjden på det högsta huset med motsvarande två våningsplan mot Lilla Danska Vägen för 

att uppnå en bättre anpassning.  

Övervägande har gjorts mellan intresset att bevara växtligheten i planområdet och att 

kunna bygga fler bostäder på platsen. Befintliga grönytor inom planområdet utgörs av 

trädgårdar inom planlagd kvartersmark, avsedd att användas för bostäder. Det finns inga 

bestämmelser som garanterar växtlighetens bevarande i gällande plan. Ytan är inte 

allmänt tillgänglig och används inte som park eller i rekreationssyfte. Naturvärdena inom 

planområdet bedöms inte vara så stora att befintlig vegetation inom privat kvartersmark 

särskilt ska regleras med planbestämmelser. Därmed har intresset att få fler tillgängliga 

lägenheter i området prioriterats.  

Planen bedöms generera ett behov av som mest 15 skolplatser och 8 förskoleplatser. 

Dessa tillgodoses genom utrymme på befintlig förskola och befintlig skola, alternativt i 

förskolor som är under planering. Vald lösning är avstämd med lokalsekretariatet.  

De viktigaste synpunkterna, som inkommit under granskningstiden berör i huvudsak 

exploateringsgrad och påverkan på befintlig bebyggelsemiljö, samt trafiksituationen på 

Lilla Danska Vägen. Kontoret bedömer att förslaget är tillräckligt väl anpassat vad gäller 

skala och karaktär till bebyggelsen längs Lilla Danska Vägen. Bestämmelser som syftar 

till att anpassa den planerade bebyggelsen till befintlig bebyggelsemiljö finns i planen. 

Vare sig dagens eller framtida trafiksiffror innebär en sådan belastning på Lilla Danska 
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 Vägen att staden bedömer att den behöver byggas om. Trafiktillskottet från de 

föreslagna bostäderna kommer att utgöra en relativt liten ökning. 

Kontoret bedömer att föreslagna ändringar inte innebär någon väsentlig ändring av 

planförslaget och att detaljplanen därför kan antas med följande ändringar efter 

granskning: 

- Byggrätten för det norra av de tre föreslagna husen minskas med 1 meter från 

väster, för att få ett något större avstånd till angränsande fastighet.  

 

Stadsbyggnadskontoret 

 

 

Henrik Kant 
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Chef Planavdelningen 

 


